
Dôvodová   správa 

k zrušeniu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2004 

o určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov 

v znení VZN č. 1/2005, VZN č. 4/2006 a VZN č. 2/2007, VZN č. 1/2008 a VZN 

č. 3/2008 

 

    

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov (ďalej len „miestne 

zastupiteľstvo“) je predložený návrh k zrušeniu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2004                              

zo dňa 27.04.2004 o určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2005                 

zo dňa 29.06.2005, Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2006 zo dňa 26.09.2006, Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 2/2007 zo dňa 23.04.2007, Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2008             

zo dňa 30.06.2008 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2008 zo dňa 27.10.2008 (ďalej len 

„nariadenie mestskej časti“).   

 

Návrhom na zrušenie nariadenia mestskej časti reaguje mestská časť na prijatie Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Košice č. 173/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Košice, ktoré bolo prijaté mestským zastupiteľstvom na svojom 

XIII. zasadnutí dňa 12.12.2016 a nadobudlo účinnosť dňa 03.01.2017 (ďalej len „nariadenie 

mesta“). 

 

Nakoľko nariadenie mesta Košice upravuje problematiku pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb komplexne pre celé územie mesta Košice, dosiaľ platné nariadenie 

mestskej časti stráca opodstatnenie. Ustanovenia nariadenia mestskej časti by museli zodpovedať 

ustanoveniam nariadenia mesta, resp. by museli tieto do textu nariadenia mestskej časti prevziať, 

čo je treba považovať za nadbytočné. 

S poukazom na vyššie uvedené predkladáme návrh na uznesenie, ktorým Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Košice- Dargovských hrdinov  

 

r u š í   

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004 zo dňa 27.04.2004 o určovaní pravidiel času predaja                         

v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov v 

znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2005 zo dňa 29.06.2005, Všeobecne záväzného 

nariadenia                č. 4/2006 zo dňa 26.09.2006, Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2007 zo 

dňa 23.04.2007, Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2008 zo dňa 30.06.2008 a Všeobecne 

záväzného nariadenia   č. 3/2008 zo dňa 27.10.2008. 

V Košiciach dňa 06.02.2017 

 

Spracovala : MVDr. Mária Tomeková,  

                           vedúci odborný referent odd. ŽPVaPČ 
 

 


